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Abstrakt 

 

Název: Srovnání přijímacích testů k Hasičskému záchrannému sboru České republiky 

s běžnou populací.  

 

Cíle: Cílem této práce je srovnat přijímací testy k HZS ČR s běžnou populací.  

 

Metody: V práci se porovná tělesná zdatnost u 15-ti náhodně vybraných probandů z 

běžné populace a 15-ti příslušníků HZS ČR Ústeckého kraje, územního odboru Teplice.  

Byla aplikována statistická metoda Mann-Whitneyova pořadového testu, kterým se 

rozumí neparametrický test porovnávající 2 pozorované soubory. Byla testována nulová 

hypotéza o shodnosti výsledků profesionálních hasičů u přijímacího řízení k HZS ČR s 

běžnou populací. 

 

Výsledky: Aplikací statistické metody Mann- Whitney U test byla ověřena nulová 

hypotéza, která byla stanovena u tří testů tělesné zdatnosti požadované u přijímacího 

řízení k HZS ČR. V testu č.1 (kliky) byla hypotéza zamítnuta, ve zbylých dvou testech 

(test č.2 – leh-sed, test č.3 – 200 m plavání) byla potvrzena. 

 

Klíčová slova: test, hasiči, plavání, populace, sbor 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Comparison of physical admission test for the Fire Brigade of the Czech Republic 

with ordinary population. 

 

Objectives: The aim of this thesis is to compare results of firefighters with ordinary 

population of admission test for the Fire Brigade of the Czech Republic. 

 

Methods: . In this thesis, comparison of physical fitness and performance is done for 15 

random selected volunteers from ordinary population and 15 members of HZS ČR 

Ústeckého kraje, územního odboru Teplice. Mann-Whitney U test was chosen to verify 

stated hypothesis. Mann-Whitney U test is a non-parametric test that compares two 

chosen data sets. The hypothesis states that the results of firefighters with ordinary 

population of admission test for the Fire Brigade of the Czech Republic are nearly the 

same. 

 

Results: Mann-Whitney U test was applied to determine if the stated hypothesis holds 

true. The statistical method was done for 3 physical tests required in admission exam to 

HZS ČR.  The hypothesis was declined only for test 1 (push-ups). In other cases (test 2  - 

sit-ups , test 3 – 200 m swimming), the hypothesis was confirmed. 

 

Keywords: test, firefighters, swimming, population, corps 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

HZS ČR    Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

PZZS     Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

MV    Ministerstvo vnitra 

MU    Mimořádná událost 

ZaLP     Záchranné a likvidační práce 

ORP     Obec s rozšířenou působností 

GŘ HZS ČR   Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

ZÚHJ     Zemská ústřední hasičská jednotka 

ČHZJ     Česká zemská hasičská jednotka 

SDHČ    Svaz dobrovolného hasičstva československého 

PO     Požární ochrana 

ČNR     Česká národní rada 

JPO     Jednotky požární ochrany 

SDH    sbory dobrovolných hasičů 

SOŠ PO    Střední odborná škola požární ochrany 

VOŠ PO    Vyšší odborná škola požární ochrany  
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1. Úvod 

 

Za jedno z nejvíce fyzicky náročných a mnohdy nebezpečných povolání je věhlasná 

práce profesionálních hasičů. Ti jsou leckdy schopni obětovat svůj vlastní život za 

záchranu jiného. Být povoláním profesionálním hasičem neznamená být silný jen po 

fyzické stránce, ale rovněž být pro výkon práce osobnostně způsobilý.  

Otázkou však je, zda každý občan běžné populace by disponoval svými zkušenostmi a 

fyzickou zdatností všem požadovaným kritériím, která je potřeba splnit pro nástup 

k této záchranné složce.  

Výše položená otázka se stala předmětem našeho zkoumání. Bakalářská práce je 

konkrétně zaměřena na požadovanou tělesnou zdatnost u přijímacího řízení 

k Hasičskému záchrannému sboru České republiky, jelikož tuto část přijímacího řízení 

lze pokládat za jednu z nejobtížnějších. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnat přijímací testy k HZS ČR s běžnou 

populací.  

Bakalářská práce je členěna na dvě části – teoretickou a empirickou část. V úvodní 

teoretické části jsou definovány odborné termíny vztahující se k integrovanému 

záchrannému systému, popsáno složení a působení tohoto systému. V této části je 

uvedena také historie a legislativa Hasičského záchranného sboru České republiky a 

podmínky přijímacího řízení k Hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

Druhá část, empirická, se zaměřuje na testování tělesné zdatnosti u 15-ti náhodně 

vybraných probandů z běžné populace a u 15-ti příslušníků Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje, územního odboru Teplice. V této části je stanovena hypotéza o 

shodě výsledků testovacích souborů a pro účely srovnání těchto výsledků obsahuje 

tabulky a grafická znázornění. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Integrovaný záchranný systém 

2.1.1 Vymezení pojmu a činností integrovaného záchranného systému 

 

Pojem integrovaný záchranný systém je součástí nedávno vzniklého zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému. Dle Viláška a kol. (2014) integrovaný 

záchranný systém, dále jen IZS, se z historického hlediska považuje za pojem poměrně 

nový. Již dříve existoval systém založený na spolupráci záchranných složek pro řešení 

vzniklých mimořádných událostí, avšak nebyl tento systém legislativně ukotven. 

Hlavním impulsem pro vytvoření zákona, se staly povodně z roku 1997, které napomohly 

legislativnímu procesu. Zákon vstoupil v platnost v roce 2001. V platném znění 

pojednává o nově vzniklých pojmech, vztahujících se k této problematice. Stanovuje 

složky IZS, jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení krizových stavů – stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení 

státu a válečného stavu. 

Integrovaným záchranným systémem (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. 

(Fiala, Vilášek, 2010) 

IZS se použije v přípravě na mimořádné události a při potřebě provádět současně 

záchranné a likvidační práce dvěma a více složkami IZS.  (Vilášek, Fiala, 2014) 

V předchozím odstavci byly v definici IZS zmíněny termíny související s tímto 

systémem. Pro správné pochopení souvislostí není od věci si tyto pojmy trochu 

terminologicky přiblížit. 

V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, jsou následující termíny definovány takto: 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní prostředí 

a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  
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Záchranné práce – činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

Likvidační práce – činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí.  

Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.1.2 Struktura IZS 

 

Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, IZS tvoří dvě 

složky: 

- základní složky 

- ostatní složky 

 

2.2.1.2 Základní složky 

 

Základní složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné 

události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. (zákon 

č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) 

Základními složkami jsou: 

1. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), 

2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

3. poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS) a 

4. Policie České republiky. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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2.2.1.2 Ostatní složky 

 

Ve srovnání se základními složkami působí ostatní složky IZS na zcela jiném principu. 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc 

na vyžádání. Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového 

plánu IZS. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

V § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se plánovanou pomocí na vyžádání rozumí: 

„Plánovanou pomocí na vyžádání se pro účely tohoto zákona rozumí předem písemně 

dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu 

vnitra nebo základním složkám integrovaného záchranného systému při provádění 

záchranných a likvidačních prací.“  

Dohodnutý způsob poskytnutí pomoci je podrobně popsán v § 15 Vyhlášky MV č. 

328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému. Jedná se o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání stanovené v písemné 

dohodě, kterou uzavírá generální ředitelství nebo hasičský záchranný sbor kraje za 

účelem sestavení poplachových plánů a stanovení rozsahu poskytnutí pomoci ostatní 

složkou.  

Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat: 

1. ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti, 

2. právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 

ochrany 

3. nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

4. poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen urgentní příjem,  

5. ostatní složky IZS a 

6. ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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Ostatními složkami IZS jsou: 

1. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. ostatní záchranné sbory, 

4. orgány ochrany veřejného zdraví, 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

6. zařízení civilní ochrany, 

7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

2.1.3 Působení složek integrovaného záchranného systému 

 

Působení složek IZS je uvedeno v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů. Jejich poslání zahrnuje zejména činnosti při 

likvidacích mimořádných událostí, přírodních a antropogenních katastrofách. Považuje 

se za součást systému vnitřní bezpečnosti státu.  

Dle § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, je v případě společného zásahu složek IZS určen velitel zásahu, jehož 

úkolem je koordinace a řízení součinnosti složek IZS při provádění záchranných a 

likvidačních prací v místě předpokládaných účinků MU. Velitel zásahu je povinen 

vyhlásit podle závažnosti MU odpovídající stupeň poplachu podle stanoveného 

poplachového plánu integrovaného záchranného systému. Velitel zásahu bývá z pravidla 

velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného 

sboru s právem přednostního velení, pokud zvláštní právní předpis není stanoven jinak. 

V některých případech je velitel zásahu určen na základě převládající prováděné činnosti 

dané složky v místě zásahu. Při provádění záchranných a likvidačních prací (ZaLP) se 

velení ujímá starosta ORP, hejtman kraje nebo ministr vnitra. Záleží na územním 

vymezení (rozsahu) vzniklé MU. 

Koordinaci složek IZS zajišťují operační a informační střediska integrovaného 

záchranného systému. V podmínkách HZS ČR jsou zřízena operační a informační 

střediska hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko 
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generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. (MV-generální ředitelství 

HZS ČR, 2013) 

Činnost operačních středisek na úrovni MV – GŘ HZS ČR a HZS krajů se vztahuje 

k plnění úkolů jednotek požární ochrany je stanovena v zákoně č. 133/1985, o požární 

ochraně. (Kroupa, Říha, 2008) 

Operační střediska základních složek IZS se považují za kontaktní místa pro příjem 

žádosti o poskytnutí pomoci v nouzi. Pomoc v nouzi je zajišťovaná státem a je přístupná 

na jednotných telefonních číslech 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), 155 (Zdravotnická 

záchranná služba), 158 (Policie České republiky) a 112 (číslo tísňového volání). (Kroupa, 

Říha, 2008) 
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2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

Tato kapitola bude zaměřena na historický vývoj Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen „HZS ČR“) v období 1. a 2. světové války. Bude přiblížen současný 

stav HZS ČR a nastíněna charakteristika, úkoly a právní předpisy, kterými jsou povinny 

se jednotky požární ochrany řídit. 

 

2.2.1 Historický vývoj Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

Podle Grunda a kol. (2014) byl první dobrovolný hasičský sbor v zemích Rakouské 

monarchie s německým velením založen v roce 1850. V roce 1864 vznikl první český 

dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech Karlem Krohnem. 

Dobrovolné hasičské sbory vytvářely v převážné většině členové tělocvičných spolků 

Turnverein. Také Sokol měl značný vliv na rozvoj českého hasičstva, neboť mnoho 

českých funkcionářů hasičských sborů bylo zároveň předními činiteli tělovýchovných 

jednot Sokola (Grund a kol., 2014). Postupem času se tyto tělocvičné hasičské spolky 

osamostatnily a vytvořili samostatné dobrovolné hasičské sbory. 

V souvislosti s myšlenkou společné organizace německých a českých hasičů, jejímž 

předními zastánci byli Reginald Czermack a Eduard Dobrowolski a kteří byli rovněž 

členové komise české Zemské ústřední hasičské jednoty (dále jen ZÚHJ), docházelo na 

konci 19. století ke sdružování hasičů v monarchii a vytvoření celorakouského hasičského 

orgánu.  ÚZHJ rozhodl o zvolení Reginalda Czermacka do funkce místopředsedy a byl 

pověřen vypracovat zásady, jednat ve věci založení rakouské organizace - Stálého 

rakouského výboru hasičstva a vést Prozatímní výbor. 

Po skončení 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 se struktura 

českého hasičstva značně změnila. Roku 1919 vznikají dvě organizace dobrovolných 

hasičů – Česká zemská hasičská jednota (ČZHJ) a Svaz dobrovolného hasičstva 

československého (SDHČ). Během poválečné situace Československá republika v 

podstatě převzala požární předpisy od zaniklé říše. Starostové měst a obcí tyto předpisy 

využívali a přenášeli tak zodpovědnost za hašení požárů na dobrovolné hasičské sbory. 

V některých větších městech byly zřizovány tzv. veřejné (komunální) požární jednotky 

z povolání. 
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V období průmyslové revoluce stav veřejných požárních jednotek a dobrovolných 

hasičských sborů nekorespondoval nárokům pokročilé doby.  

Ve vzniklém protektorátu byly převzaty německé zákony jako vládní nařízení o hasičstvu, 

které ale nebyly dostačující a na základě kterých byl v roce 1942 založen pluk (Regiment) 

požární policie Čechy – Morava. Pluk byl tvořen českými četníky, důstojníky a 

příslušníky finanční stráže, kteří byli přeloženi k pluku. Regiment byl administrativně 

součástí velitelství četnictva v protektorátu. (URL1)  

Po skončení 2. světové války se pluk rozpadl a jeho bývalý členové většinou nastoupili 

zpět k jednotkám, ve kterých dříve pracovali.  

Po válce roku 1953 došlo k zásadní reorganizaci požární ochrany vzhledem k přijatému 

zákonu o státním požárním dozoru a požární ochraně. Zákon vymezil veřejné a závodní 

jednotky, které představovaly výkonnou složku požární ochrany. Požární ochrana začala 

být organizovaná, už z důvodu převzatých principů vojenských složek. 

Požární ochrana byla zařazena do působnosti ministerstva vnitra, který vykonával funkci 

dozoru a řízení. Národní výbory (místní, okresní a krajské), orgány státního požárního 

dozoru a ministr vnitra nesly odpovědnost za požární bezpečnost měst a obcí, především 

ministr vnitra zodpovídal za všeobecné řízení požární ochrany a dozoru, který toto 

oprávnění vykonával prostřednictvím ústřední správy státního požárního dozoru a jejich 

místních orgánů. Výkonným orgánem národních výborů bylo hasičstvo, které bylo 

dobrovolné, z povolání nebo závodní. (Jirásková, 2009) 

Povinností všech obcí s počtem více než 50 000 obyvatel bylo zřízení hasičstva 

z povolání. Tato povinnost se občas vztahovala i na menší obce v případech, kdy o 

povinnosti rozhodl krajský národní výbor. 

V 60. letech 20.stol. byla snaha o založení nové právní úpravy požární ochrany z důvodu 

postupné decentralizace požární ochrany a její slabé úrovně. Orgány národních výborů 

byly nadřazeny státním orgánům požární ochrany. (Grund a kol., 2014) 
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2.2.2 Současný stav 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen na základě vzniklého zákona č. 

238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů. Úloha a poslání Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) jsou uvedeny 

v novelizovaném zákoně č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů, jehož základním úkolem je chránit životy a 

zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi (zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru České republiky a o změně některých zákonů). 

Úkoly HZS ČR vychází i z dalších právních předpisů, kterými jsou zejména: 

 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

- zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

(MV-generální ředitelství HZS ČR, 2013) 

 

Jménem České republiky je HZS ČR oprávněn uzavírat s určenými subjekty dohody 

upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce. (Kroupa, Říha, 2008) 

 

2.2 Jednotky požární ochrany 

 

Jednotku požární ochrany (dále jen „PO“) lze chápat jako organizovaný systém, jehož 

součástí jsou odborně vyškolené osoby (hasiči), požární technika (automobily) a věcné 

prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Jednotky PO chrání 

životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a účinně pomáhají při mimořádných 

událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které 

provádí záchranné, resp. likvidační práce. (URL2)  
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Podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se v části čtvrté (§ 65 až 43), 

definují jednotky požární ochrany jako např. druhy jednotek PO, dále pojednává o 

vojenských hasičských jednotkách, jednotkách sborů dobrovolných hasičů a vymezuje 

základní úkoly jednotek PO. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Aktuální znění zákona ČNR č. 133/1985 Sb,, o požární ochraně, je platné od 1.1. 2018, 

kdy došlo k novelizace tohoto zákona.  

 

Systém jednotek PO zařazených do plošného pokrytí kraje principiálně slouží k prevenci 

a zamezení požárů, živelných pohrom a jiných MU. Provádí likvidaci požáru, činí 

opatření k odstranění přímé hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí, 

nikoli však opatření nutná k likvidaci živelných pohrom a jiných MU. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

Základní úkoly JPO spočívají v: 

 

- hlášení požárů, 

- likvidaci požárů, 

- záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech 

a 

- omezení rizik a přerušení jejich příčin. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Dělení JPO z hlediska plošného pokrytí 

 

Jednotky PO se dělí do čtyř kategorií, dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob 

provádějící činnost v těchto jednotkách ke zřizovateli jednotky PO. Tyto 4 kategorie jsou 

stanoveny v příloze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014) 

 

1. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které patří do 

hasičských záchranných sborů krajů a zřizuje je stát. Činnost těchto jednotek 

vykonávají příslušníci hasičského záchranného sboru kraje, kteří jsou hasiči 

z povolání.  
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2. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), jsou složené ze členů 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obce, kteří slouží v těchto jednotkách na 

základě dobrovolnosti, popř. činnost vykonávají ve služebním poměru k obci 

nebo hasičskému záchrannému sboru kraje. Jednotky SDH obce jsou 

zřizovány státem. 

 

3. Jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), jejichž 

zřizovateli jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, vykonávají 

činnost se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Tuto činnost 

provádí zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob 

v rámci svého povolání v pracovním poměru. 

 

4. Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), které zřizují 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které provádí vykonávají 

činnosti se zvýšený nebo s vysokým požárním nebezpečím. Tyto činnosti 

připadají na starost zaměstnancům právnických osob nebo podnikajících osob 

na základě dobrovolnosti. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 

 

Jednotky PO dle svého druhu se liší v nárocích, souvisejících s jejich operačními 

hodnotami, které jsou stanoveny vymezenou dobou výjezdu jednotky PO z místa své 

trvalé dislokace po vyhlášení MU a maximální dobou dojezdu na místo zásahu, osobami 

vykonávajících činnosti v těchto jednotkách z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a 

psychické způsobilosti. 

 

Dle Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, je 

stanovena doba výjezdu jednotek PO. Maximální doba výjezdu je: 

 

- doba 2 minuty pro jednotky PO tvořené výhradně z hasičů z povolání, 

- doba 10 minut pro jednotky tvořené výhradně z hasičů, kteří službu nevykonávají 

v jednotce z povolání, 

- doba 5 minut pro jednotky PO tvořené z hasičů zmíněných v přechozích dvou 

bodech nebo hasičů, kteří vykonávají svou činnost mimo pracoviště. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) 
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3. Přijímací řízení k HZS ČR 

3.1 Podmínky přijetí 

Kompletní souhrn požadavků a proces přijímacího řízení k HZS ČR je uveden v zákoně 

č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Stanovuje 

předpoklady k přijetí do služebního poměru k HZS ČR. 

Dle § 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

jsou předpoklady k přijetí do služebního poměru stanoveny takto: 

(1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen 

„občan“), který 

a) o přijetí písemně požádá, 

b) je starší 18 let, 

c) je bezúhonný 

d) splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, 

e) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, 

f) je plně svéprávný, 

g) je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního 

právního předpisu11) má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato 

způsobilost vyžaduje, 

h) není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr 

příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace, 

i) nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících 

nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou 

činnost. 

(2) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby ve 

výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání 

stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován. 

(3) Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny h) a i) prokazuje občan čestným 

prohlášením. 
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3.1.1 Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost pro výkon služby  

 

Dle Vyhlášky MV č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní 

způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb 

zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, jsou 

stanoveny požadavky na fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost příslušníků 

Hasičského záchranného sboru České republiky následovně: 

 

Zdravotní způsobilost 

Dle Vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění Vyhlášky č. 407/2008 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, se občan, který se 

uchází o přijetí do služebního poměru, musí podrobit vyšetření zdravotní způsobilosti 

v zařízení závodní preventivní péče.  

Zdravotní způsobilost občana posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb na 

základě výpisu ze zdravotní dokumentace vedené registrujícím poskytovatelem 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské 

prohlídky a dalších potřebných vyšetření (zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů).  

V rámci vstupní preventivní prohlídky se v zařízení závodní preventivní péče na základě 

výpisu ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře nebo z předchozích 

výsledků lékařských vyšetření, které jsou mladší tří měsíců, posoudí, zda zdravotní 

způsobilost občana vyhovuje požadavkům pro přijetí do služebního poměru. Výsledkem 

vyšetření je získání posudku o zdravotní způsobilosti, které zahrnuje zdravotní klasifikaci 

odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu občana. (Vyhláška č. 393/2006 Sb., o 

zdravotní způsobilosti) 

 

Osobnostní způsobilost 

Osobnostní způsobilost občana posuzuje psycholog psychologického pracoviště 

bezpečnostního sboru (§ 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů). 
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V souvislosti s vyhláškou č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je 

předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů, je 

občan, ucházející se o pracovní pozici k HZS ČR, povinen podstoupit vyšetření 

osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru. 

Za osobnostně způsobilého pro výkon služby v bezpečnostním sboru se považuje občan 

nebo příslušník, pokud je: 

• intelektově v pásmu průměru nebo vyšším, 

• emočně stabilní, 

• psychosociálně vyzrálý, 

• odolný vůči psychické zátěži, 

• s žádoucí motivací, postoji a hodnotami, 

• bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,  

• bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů, 

• bez nedostačivosti v oblasti autoregulace, 

• bez znaků nežádoucí agresivity a 

• bez psychopatologické symptomatiky. 

(§ 1 vyhláška č. 487/2004 Sb.) 

 

Fyzická způsobilost 

Občan se považuje za fyzicky způsobilého na základě vyhovění požadavků tělesné 

zdatnosti, které jsou stanoveny v Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008.  

Podle § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, jsou náklady spojené se zjišťováním zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti 

občana hrazeny bezpečnostním sborem. 

 

3.1.2 Podmínky fyzické způsobilosti 

 

Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímaní do služebního poměru příslušníka 

Hasičského záchranného sboru České republiky a na tělesnou zdatnost příslušníka 

Hasičského záchranného sboru České republiky pro výkon služby na služebním místě, na 
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které má být ustanoven a organizaci zkoušek tělesné zdatnosti a tělesné přípravy jsou 

uvedeny v Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008. 

 

Rozdílnost požadavků pro úspěšné absolvování testů fyzické zdatnosti se liší podle 

služebních hodností. Celkově jsou služební místa rozděleny do čtyř skupiny – Skupina I, 

II, III a IV.  

Skupinu I představují dvě funkce – asistent a vrchní asistent. 

 

 Do skupiny II se řadí referent, vrchní referent, asistent, vrchní asistent, inspektor, vrchní 

inspektor, asistent, vrchní asistent, inspektor, vrchní inspektor, komisař a další 

nespecifikované služební hodnosti, při kterých bude přijatý uchazeč vykonávat práci ve 

směně jednotky HZS kraje nebo bude přidán k příslušníkům HZS ČR v jednotce HZS 

kraje dle potřeby nebo při kterých bude uchazeč přiřazen k rotě Záchranného útvaru HZS 

ČR. 

Ve Skupině III nejsou upřesněny služební hodnosti. Uchazeč může vykonávat činnost 

v rámci zásahu jako řídící důstojník, pomocník řídícího důstojníka, člen štábu velitele 

zásahu, člen výjezdové skupiny chemické laboratoře, zkoumání příčin vzniku požářů 

apod. Může být povolán do operačního řízení, komunikačních a informačních systémů, 

požární prevence, civilního nouzového plánování a strategií, speciálních a odborných 

služeb, ochrany obyvatelstva, krizového řízení, psychologické služby a dalších oblastí v 

IZS, které nejsou součástí skupiny I a II. 

Do skupiny IV spadají nespecifikované vykonávané činnosti na úrovních vyšších 

představitelů HZS jako je kancelář generálního ředitele HZS ČR, kanceláře ředitelů HZS 

krajů, kanceláře velitele Záchranného útvaru HZS ČR a na úrovních ekonomiky, které 

nejsou součástí skupiny I, II nebo III.  

 

Rozdělení do věkových kategorií  

Rozhodujícím faktorem je také věk uchazeče. Pro účely zkoušky se uchazeči rozdělují do 

šesti věkových kategorií stanovené pro muže a ženy. Věkové kategorie jsou označeny 
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VK1 až VK6. Do věkových kategorií je jedinec zařazen na základě dosaženého věku 

v daném kalendářním roce.  

 

Tabulka 1: Rozdělení příslušníků HZS ČR dle věkových kategorií  

 

 

 

 

 

  

Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 

 

3.2 Průběh přijímacího řízení 

3.2.1 Organizace zkoušek 

 

Na základě vydaného Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008, organizaci 

zkoušek tělesné zdatnosti k HZS ČR zajišťuje náměstek generálního ředitele HZS ČR pro 

IZS a operační řízení v součinnosti s ředitelem kanceláře generálního ředitele HZS ČR, 

ředitelé vzdělávacích a technických zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, ředitel 

SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, ředitelé HZS krajů v součinnosti s řediteli 

územních odborů HZS krajů a velitel Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „ředitelé“) 

v souladu s příslušnými právními předpisy, služebními předpisy vydanými MV-

generálním ředitelstvím HZS ČR a podle plánů odborné přípravy zpracovaných na 

výcvikové období kalendářního roku. 

Zkoušky se pořádají převážně ve sportovních a výcvikových zařízeních HZS ČR, ve 

sportovních zařízeních Ministerstva vnitra a v ojedinělých případech i v jiných 

sportovních zařízeních za finanční úhradu. 

Příslušný služební funkcionář určí několik základních termínů pro zkoušky, zpravidla v 

období květen až září, a dále opravné, event. náhradní, termíny podle potřeby, místních 
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podmínek a případně i individuálních potřeb s ohledem na aktuální zdravotní stav 

zkoušených. 

Během zkoušek musí být zajištěna dostupnost zdravotnické pomoci. 

 

Jednotlivé testy se realizují před zkušební komisí. Zkušební komise musí mít nejméně 

dva členy a jedním z členů musí být příslušník nebo zaměstnanec pověřený organizací 

nebo řízením tělesné přípravy v rámci organizačního celku HZS ČR. Členové zkušební 

komise musí být vůči příslušníkům, které přezkušují, nezaujatí a alespoň jeden z nich jim 

nesmí být podřízen. Všichni členové zkušební komise musí být předem instruováni o 

správném provedení disciplín a způsobu hodnocení výkonů. 

Při větším kvantu zkoušených najednou lze zřídit více pracovišť pro jednotlivé testy; na 

každém pracovišti musí být přítomen časoměřič a instruovaný hodnotitel dohlížející na 

správné provedení disciplíny a počítající dosažený výkon. 

Testy musí být realizovány v průběhu jednoho dne, v libovolném pořadí a vždy nejdříve 

1,5 až 2 hodiny po jídle. Před každým testem je testovanému umožněno se po dobu 10-ti 

minut individuálně rozcvičit. Testy se provádějí v adekvátním sportovním oblečení a 

obuvi.  

Před zahájením každého testu je zkušební komise povinna provést instruktáž zkoušených, 

která musí obsahovat: 

a) správné provedení disciplíny, základní postavení a povolené odpočinkové polohy,  

b) způsob hodnocení a předvedení chyb, které znamenají nezapočítání výkonu,  

c) zdůraznění pravidel, jejichž porušení znamená okamžité ukončení testu, 

d) upozornění na vhodnost složení zkoušky v opravném termínu při nenadálém 

subjektivním pocitu zdravotní indispozice.  

Nikdo ze zkoušených nesmí mít nebo získat neoprávněnou výhodu před ostatními 

zkoušenými, ani nesmí být vzhledem k ostatním poškozen. 

Konkrétní disciplínu v jednotlivých testech si vybírá zkoušený. Zahájení disciplíny začíná 

na povel hodnotitele, časoměřič ve stejném okamžiku spouští stopky a oznamuje uplynutí 

každých deseti sekund, posledních pět sekund po jedné. 
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Hodnotitel bedlivě sleduje provádění disciplíny a nahlas počítá počet správně 

provedených cviků (cyklů). Při chybném provedení cvik (cyklus) nezapočte a opakuje 

nahlas správný počet provedených cviků (cyklů). Při porušení stanovených regulí test 

okamžitě přeruší a zkoušenému započítá správně provedené cviky (cykly) před 

ukončením testu. 

Pokud zkoušený po zahájení testu provádí disciplínu nesprávně, je hodnotitelem zastaven 

a po objasnění chyby umístěn na konec zkušebního pořadí a je mu umožněno absolvovat 

opravný pokus. Opravný pokus není povolen zkoušenému, který neprovádí cvik správně 

z důvodu malé tělesné zdatnosti. 

Přerušení prováděné disciplíny lze uskutečnit pouze v povolené odpočinkové poloze. Při 

přerušení provádění disciplíny v nepovolené odpočinkové poloze test končí. Zkoušenému 

se započítají správně provedené cviky (cykly) před ukončením testu. Pokud je příčinou 

přerušení momentální zdravotní indispozice (např. svalová křeč), má zkoušený nárok v 

průběhu pracovní doby dne, kdy je zkouška vykonávána, absolvovat opravný pokus. 

 

Testy tělesné zdatnosti 

Zkoušky tělesné zdatnosti se skládají ze 3 testů, které dohromady tvoří celkem 6 disciplín. 

Testy jsou založené na dvou silových složkách a jedné vytrvalostní.  

První silový test č.1 je tvořen kliky a shyby, druhý silový č.2 leh-sedy a přednožováním 

v lehu. Test zaměřený na vytrvalostní schopnosti testované osoby zahrnuje běh na 2000 

m a plavání 200 m libovolným způsobem.  

Testy jsou charakteristické alternativním výběrem disciplín. Testovaná osoba si na 

základě svého uvážení zvolí, jakou disciplínu (a nebo b) v konkrétním testu absolvuje.  

Tento alternativní výběr však neplatí u testu č.3, ve kterém je uchazeči hlásící se do 

skupiny I nebo II, přidělena disciplína 3b. Stejné pravidlo platí i u příslušníků HZS ČR, 

kteří jsou dle zákona povinni vykonávat zkoušku každoročně na výzvu služebního 

funkcionáře. Uchazeč je povinen vykonat zkoušky tělesné zdatnosti v období 60 

kalendářních dnů před předpokládaným nástupem do služebního poměru k HZS ČR.  

Příslušník HZS ČR, který žádá o změnu služebního místa zařazené v nižší skupině, se dle 

zákona musí podrobit zkoušce před následným ustanovením na služební místo.  
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Přehled disciplín jednotlivých testů je znázorněn v tabulce č.2. 

 

Tabulka 2: Přehled disciplín testů fyzické zdatnosti HZS ČR  

 

 

 Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 
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Požadavky fyzických testů pro jednotlivé skupiny 

Do skupiny I a II je od uchazeče vyžadováno splnění dvou silových a vytrvalostního testu 

takovým způsobem, aby předvedenými výkony dosahoval alespoň stanoveného 

bodového minima v každém testu a zároveň celkového bodového minima ze všech tří 

testů. Musí však v některém z testů dosáhnout vyššího bodového ohodnocení, než je 

stanovené minimum, aby splnil požadované celkové bodové minimum. 

Za fyzicky způsobilého pro nástup do výkonu služby ve skupině III se považuje uchazeč, 

který úspěšně absolvuje jeden silový a jeden vytrvalostní test tělesné zdatnosti a výsledky 

testované osoby odpovídají alespoň stanovenému bodovému minimu v každém testu a 

jsou adekvátní vzhledem věkové kategorie, do které jedinec spadá. 

Testy tělesné zdatnosti vytvořené pro skupinu IV se zakládají na volbě zkoušeného, 

kterému je umožněno si na základě svého rozhodnutí zvolit jeden test. Pro úspěšné 

absolvování musí dosáhnout alespoň stanoveného bodového minima v tomto testu, které 

odpovídá věkové kategorii testované osoby. 

 

Tabulka 3: Přehled stanovených bodových minim a celkového bodového minima 

z fyzických testů HZS ČR  

 

 

Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 
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Udělení výjimky 

Příslušník s trvalými zdravotními potížemi, neschopen absolvovat jednotlivé disciplíny 

testů, má možnost zažádat o výjimku ve způsobu provedení zkoušky. Trvalé zdravotní 

omezení příslušníka musí být však potvrzeno lékařskou posudkovou komisí. Tato 

výjimka se nevztahuje na příslušníky zařazené ve skupině I nebo II. Žádost musí být 

podána společně s doloženým potvrzením služebního lékaře o fyziologické neschopnosti 

absolvovat jednotlivé disciplíny testů. Pokud dojde k udělení výjimky, žadatelovi jsou 

dle jeho zdravotního stavu a služebního místa, určeny náhradní disciplíny, popř. typ 

zátěžového testu. Vhodné náhradní disciplíny jsou žadatelem prezentovány před zkušební 

komisí a v případě absolvování zátěžového testu ve stanoveném zařízení. 

Po úspěšném absolvování testu je uchazečovi nebo příslušníkovi předáno osvědčení o 

tělesné zdatnosti, která se ukládá do osobního spisu příslušníka. Osvědčení je platné do 

konce následujícího kalendářního roku. 

 

Občan má za povinnost se dle stanovených vyhlášek a pokynu generálního HZS ČR 

podrobit příslušných vyšetření a zkoušek, které je nutno absolvovat pro nástup do 

služebního poměru. 

Na základě stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče, které se vztahuje k vyhlášce č. 

393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č.407/2008 Sb., musí uchazeč 

v rámci procesu přijímacího řízení doložit výsledek vyšetření. 

Třetím krokem procesu je absolvování testů na ověření tělesné zdatnosti, obsahující dva 

silové a jeden vytrvalostní test. Podrobné informace k těmto testům nalezneme v Pokynu 

generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008. 

Prověrka na ověření spolehlivosti se skládá tedy ze tří testů. Jednotlivý test obsahuje 2 

disciplíny, které jsou přehledně znázorněny v tabulce č.2. Pro účely testování uchazečů, 

kteří mají zájem o služební místo ve skupině II, přesněji ve směnách jednotek HZS, platí, 

že musí absolvovat všechny tři testy. U silových testů si uchazeč zvolí jednu z disciplín, 

ze které bude chtít být zkoušen. Výjimkou je jen test vytrvalostní, kde je stanovena 

disciplína 3b – 200m plavání libovolným způsobem. 
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V následující části se přiblíží provedení jednotlivých disciplín. 

 

TEST č.  1 – disciplína 1a (KLIKY) 

V disciplíně 1a cvičenec provádí kliky v časovém limitu 2 minut. Cvičenec zaujímá 

základní polohu ve vzporu ležmo, ruce v libovolné šíři, dlaně a nohy mohou být opřeny 

o zem či žíněnku, paže propnuty v loketním kloubu. Hlava, trup a nohy jsou v jedné 

rovině. Vzdálenost mezi chodidly by neměla přesáhnout 30 cm.  

Kliky by měly být prováděny tak, aby v kliku ležmo byla podélná osa paže rovnoběžná 

s podložkou a cvičenec se z této polohy dostal bez problémů do vzporu ležmo, ve které 

se ve stejnou dobu musí obě paže propnout v loktech. Není povoleno se jinou částí těla, 

než jsou špičky nohou a ruce, dotknout této podložky. Cvičencům je povoleno provádět 

kliky na prstech či pěstech. Při provádění kliků na žíněnce či jiné podložce o ní musí být 

opřeny nohy i ruce. Trup a nohy se musí nacházet v jedné rovině, při provedení nesmí 

docházet k vysazování pánve, ohýbání v pase, ke kmitavým a vlnivým pohybům, které 

by mohly zkoušenému usnadnit cvik. Po porušení z některých zmíněných pravidel se 

zkoušenému kliky nezapočítávají. Během provádění kliků je povoleno zkoušenému 

setrvávat v odpočinkové poloze – ve vzporu vysazením pánevní oblasti („stříška“). Není 

dovoleno se ve vzporu v odpočinkové poloze prohýbat v zádech. Těžiště těla se nesmí 

nacházet nad nohama. Test se okamžitě ukončí v případě, že jedna ruka nebo noha přeruší 

kontakt s podložkou.  

Vzhledem k prostředí se kliky mohou provádět v tělocvičně, posilovně nebo venku. 

Stejná pravidla provedení platí jak pro muže tak pro ženy skupiny I, II, III a IV. 

 

TEST č. 1 – disciplína 1b (SHYBY) 

Základní postavení vychází ze svisu nadhmatem (u žen skupiny III a IV je povolen i 

podhmat), ruce se nachází v šíři ramen, ramena a lokty jsou vyvěšeny. Čas u této 

disciplíny není stanoven. 

Shyb se provádí tahem obouruč k hrazdě a zpět do základního postavení. Platné přitažení 

k hrazdě se považuje ve chvíli, kdy zkoušený dostane bradu nad úroveň vodorovné roviny 

žerdě hrazdy. Skrčení, zkřížení či roznožení se připouští jen pokud zkoušenému 

nezvýhodňují nebo neusnadňují shyb. V případech švihových pohybů, kmitů nohama 
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nebo trupem, které zkoušenému dopomáhají k prováděné činnosti nebo při změně šíře 

úchopu žerdě hrazdy, se shyby nezapočítávají. Dopomoc jiné osoby je povolena pouze 

při zaujetí základního postavení a v případech, kdy je potřeba zastavit komíhání. 

Cvičenec muže setrvat v odpočinkové poloze v základním postavení. 

Shyby se testují v tělocvičně nebo na letním cvičišti na doskočné hrazdě. 

 

TEST č. 2 – disciplína 2a (LEH-SED) 

Základní postavení vychází z lehu na zádech roznožný pokrčmo, chodila jsou mírně od 

sebe cca 20-30 cm a jsou položeny na podložce a zároveň zapřeny o pevnou oporu nebo 

s pomocí druhé osoby, která fixuje nohy. Úhel mezi bércem a stehnem v kolenním kloubu 

svírá 90, ruce jsou v týl.  Doba cvičení je 2 minuty. 

V první fázi cviku se cvičenec snaží postupným zvedáním trupu dostat do takové polohy, 

aby osa ramen a osa kyčelních kloubů ležela ve stejné rovině. Tato fáze představuje i 

odpočinkovou polohu, ve které si má cvičenec možnost odpočinout. V druhé fázi se 

cvičenec vrací do základního postavení. Při provedení leh-sedů není povoleno využívat 

podložku k odrazu, včetně odrazu hlavou nebo pažemi od podložky v první fázi, ve druhé 

fázi není povolen pád k podložce. Při porušení výše uvedeného se leh-sed nezapočítává. 

V případě přerušení cyklu nebo kontaktu rukou s hlavou nebo alespoň jedné z nich se 

okamžitě test ukončí. 

Leh-sedy se mohou provádět v tělocvičně, posilovně nebo venku. Je třeba zajistit žíněnku 

vysokou nejméně 5 cm. 

 

TEST č. 2 – disciplína 2b (PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU) 

Poloha přednožování v lehu je popsána v lehu na zádech snožném, ruce jsou vzpaženy. 

Ruce jsou uchopeny za pevnou oporu nebo za pomoci druhé osoby. Doba cvičení je 2 

minuty. 

Cvičenec provádí postupným zvedáním propnutých dolních končetin do svislé polohy a 

zpět do základního postavení přednožování v lehu. Porušením propnutých dolních 

končetin v kolenním kloubu a ve vzájemném kontaktu, polohy v leže, provedením 

neplynulým tahem dolních končetin (švihem) v obou fázích provedení, ve fázi zvedání se 
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nohy odrazí od podložky nebo v druhé fázi nohy volně spadnou k zemi, cyklus se 

nezapočítává. Odpočinková poloha je povolena v takové poloze, ve které proband 

přenese kotníky nad hlavu, a je mu umožněno pokrčit nohy v kolenním kloubu. Setrvává-

li proband v základním postavení déle než 1 sekundu, znamená to pro něj okamžité 

ukončení testu. 

Prostředí, ve kterém je přednožování v lehu prováděno, je totožné s disciplínou 2a.  

 

TEST č. 3 – disciplína 3a (BĚH 2.000 M) 

Běh na 2000 m začíná startovním povelem, na který cvičenci vybíhají. V průběhu běžené 

trasy je povoleno střídat běh s chůzí, pravidlem je se po celou dobu pohybovat na dráze 

(trati). Čas 2 km běhu se měří s přesností na 1 sekundu.  

Disciplína 3a se provádí na atletické dráze nebo na trati v terénu, která musí být rovná a 

přehledná. Běží-li se na trati v terénu, musí být zajištěna trasa bez převýšení se startovní 

a cílovou čarou, případně obrátkou a mimo jiné i bezpečnost cvičenců, což znamená bez 

přítomnosti veškeré dopravy, která by ohrožovala a omezovala cvičence.  

Za porušení pravidel se myslí jakákoli cizí pomoc při běhu (chůzi), opuštění nebo 

zkrácení dráhy (trati), úmyslné překážení nebo omezování zkoušených osob na dráze 

(trati). Při porušení těchto zmíněných pravidel se test okamžitě ukončuje. 

 

TEST č. 3 – disciplína 3b (PLAVÁNÍ 200 M) 

Po zaznění startovního povelu cvičenec plave 200 m libovolným způsobem. Start je 

povolen ze startovního bloku, ze břehu bazénu nebo start z vody. Zkoušené osoby plavou 

samostatně v dráze, každý má svoji dráhu. V průběhu plavání 200 m libovolným 

způsobem je cvičenci umožněno střídat jednotlivé plavecké styly dle svého uvážení. 

V úseku provedení obrátky cvičenec musí obrátku provést dotykem stěny bazénu 

kteroukoliv částí těla. Je mu dovoleno na krátkou dobu přerušit plavání za účelem 

odpočinku. Jakmile cvičenec dohmátne cílové stěny bazénu, zaznamená čas s přesností 

na 1 sekundu.  
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Plavecká disciplína se organizuje na 25 m nebo 50 m krytém nebo otevřeném plaveckém 

bazénu. Bazén musí mít vyznačené plavecké dráhy. Hloubka vody pod startovními bloky 

nesmí být méně než 130 cm a stanovená teplota vody nesmí být nižší než +19C. 

Pokud-li cvičenec během svého plavání opustí úmyslně svou dráhu nebo chodí po dně 

bazénu, znamená to pro něj okamžité ukončení testu. Pokud však dojde k neúmyslnému 

opuštění vyhrazené dráhy, je mu dovoleno po opravě chyby pokračovat v této disciplíně. 

 

4.3 Hodnotící škály 

Pro vyhodnocení výkonů uchazeče se využívá bodová hodnotící škála. Na základě 

dosaženého výkonu v jednotlivých disciplínách je výsledku přiřazena bodová hodnota, 

která se liší vzhledem ke stanovené věkové kategorii a pohlaví uchazeče. Je-li naměřená 

hodnota vyšší než stanovené hodnoty v tabulce, připočítávají se body tak, jak je popsáno 

v dané bodové tabulce jednotlivé disciplíny. 
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TEST č.1 – disciplína 1a (KLIKY) 

Tabulka 4: Bodové hodnocení kliků u mužů skupiny I, II, III a IV a žen skupiny I a 

II  

 

Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 

 

TEST č.1 – disciplína 1b (SHYBY) 

Tabulka 5: Bodové hodnocení shybů u mužů skupiny I, II, III a IV a žen skupiny I 

a II  

 

Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 
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TEST č.2 – disciplína 2a, 2b (LEH-SED, PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU) 

Tabulka 6: Bodové hodnocení leh-sedů a přednožování v lehu u mužů skupiny I, II, 

III a IV a žen skupiny I a II  

 

Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 
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TEST č.3 – disciplína 3a (BĚH 2.000 M) 

Tabulka 7: Bodové hodnocení běhu na 2000 metrů u mužů skupiny I, II, III a IV a 

žen skupiny I a II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 
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TEST č.3 – disciplína 3b (PLAVÁNÍ 200 M) 

Tabulka 8: Bodové hodnocení plavání 200 metrů u mužů skupiny I, II, III a IV a žen 

skupiny I a II  

 

Zdroj: (SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GŘ HZS ČR – pokyn 58) 
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4. Cíle, úkoly a metodika práce 

 

4.1 Shrnutí cílů 

 

Cílem bakalářské práce je srovnat přijímací testy k HZS ČR s běžnou populací.  

 

4.2 Stanovené úkoly a hypotézy práce 

 

Úkoly 

- Získání naměřených výkonů tělesné zdatnosti požadované k přijímacímu řízení 

k HZS ČR u příslušníků HZS ČR, územního odboru Teplice, a u vybraných 

jedinců z běžné populace. 

- Bodové ohodnocení výsledků. 

- Použití statistické metody Mann-Whitney U testu ke srovnání výsledných hodnot. 

 

Hypotéza 

- Výsledky profesionálních hasičů u přijímacích testů k Hasičskému záchrannému 

sboru jsou shodná (podobná) s běžnou populací. 

 

4.3 Použité metody  

4.3.1 Mann – Whitney U test  

 

Pro účely zpracování naměřených výsledků tělesné zdatnosti probandů se použil Mann-

Whitneyův pořadový test. Jedná se o neparametrický test, kterým se porovnávají 

pozorované soubory. Výhodou neparametrických testů je fakt, že není nutné znát 

rozdělení pravděpodobností sledovaného souboru. Na druhou stranu tento druh testu má 

menší vypovídající hodnotu, nicméně pro porovnání výsledků v této bakalářské práci to 

stačí.  
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4.3.2 Aplikace Mann – Whitney U testu  

 

Mann-Whitney U test se používá pro porovnání 2 různých výběrových souborů (URL3). 

V tomto výzkumném projektu bylo testování aplikováno na příslušnících Hasičského 

záchranného sboru České republiky (soubor H), a na běžné populaci (soubor P). Tyto 

soubory byly vybrány náhodně. V této metodě se porovná každé měření z první skupiny 

s každým měřením ze druhé skupiny. Přitom se zjistí, kolikrát toto srovnání na ordinální 

dopadne ve prospěch druhé skupiny (Hendl, 2006). 

Naměřená data ze souboru H jsou označena h1, h2, …. hn, kde n značí počet prvků 

v souboru H a prvky p1,p2,…pm, kde m je počet prvků ze souboru P. Uspořádáním 

všech prvků z množiny H a P vzestupně podle velikosti, se získá směsný výběr a tím se 

určí pořadí jednotlivých prvků (od 1 do n+m). Pokud má více prvků stejné bodové 

hodnocení, přiřadí se jim tzv. průměrné pořadí, tedy číslo, které se rovná průměru 

daných pořadí. V tomto případě, kdy bude např. 1. a 2. hodnota h1 i h2 (respektive h1 i 

p1, p1 i p2) stejná, bodové ohodnocení dostane pořadové číslo 1,5. Tento výsledek byl 

získán z původních pořadí jako jejich průměr tímto způsobem: 

(𝟏.+𝟐.)

𝟐
 = 1,5 

Poté co je seřazeno všech 30 prvků směsného výběru ze souboru H a P vzestupně od 

nejmenšího bodové hodnocení po největší a je určeno testovací pořadí daných prvků, se 

spočítá RH – součet pořadí náležejících hodnotám veličiny H, a RP – součet pořadí 

náležejících hodnotám veličiny P.  

 

RH  = h1 + h2 + h3 + …….hn  

RP = p1 + p2 + p3 + ……..pn 

 

Obecně platí, že součet všech pořadí (n = n1 + n2) musí odpovídat součtu číslic od 1 do 

n podle vzorce:  

RH +RP = 
𝒏∗(𝒏+𝟏)

𝟐
 

V následujícím postupu se vypočítá testovací statistiky dle vzorců: 
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UH = n1 * n2 + 
𝒏𝟏 ∗ (𝒏𝟏 + 𝟏)

𝟐
 - RH 

UP = n1 * n2 + 
𝒏𝟐 ∗ (𝒏𝟐+𝟏)

𝟐
 - RP 

Z hodnot UH a UP se vybere ta menší: U = min (UH, UP). (URL 4) 

Určená minimální hodnota se porovná v tabulce kritických hodnot Mann-Whitneyova U 

testu (Tabulka 9).  

 

Tabulka 9: Kritické hodnoty Mann-Whitneyova U testu na hladině významnosti α 

= 0,05  

 

Zdroj: URL4  

 

Je stanovena nulová hypotéza, že výsledky profesionálních hasičů u přijímacích testů k 

Hasičskému záchrannému sboru jsou shodná (podobná) s běžnou populací.  

K zamítnutí či potvzení této hypotézy je zvolena tabulka s hladinou významnosti α = 

0,05 (Tabulka 9).  

 

Pokud-li se zjistí, že 

U < U(α, n1, n2), 

stanová nulová hypotéza o shodě výsledků daných souborů se zamítá. 
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Pokud-li se zjistí, že  

U > U(α, n1, n2), 

stanovená nulová hypotéza o shodě výsledků daných souborů se potvrzuje. (URL4) 

 

5. Testování tělesné zdatnosti v rámci přijímacího řízení 

k Hasičskému záchrannému sboru České republiky 
 

5.1 Výběr a testování probandů 
 

V tomto výzkumné projektu se náhodně vybralo a následně otestovalo celkem 30 

probandů, z nichž 15 byli příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR Ústeckého 

kraje, územního odboru Teplice a zbylých 15 probandů bylo vybráno z běžné populace. 

Věkové rozmezí testovaných osob bylo 18-50 let. Testy byly prováděny na osobách, 

kteří netrpěli žádnými zdravotními a psychickými problémy. 

Testy se týkali tělesné zdatnosti požadované u přijímacího řízení k Hasičskému 

záchrannému sboru ČR, které se obecně rozdělují na dva testy silové a test vytrvalostní 

(Tabulka 2). Pro snadnější zpracování naměřených dat se určily konkrétní disciplíny 

z těchto tří testů. První silový test představoval provádění kliků po dobu 2 minut a v 

druhém silovém testu byli probandi 2 minuty testováni z leh-sedů. Třetí test vytrvalostní 

bylo plavání 200 m libovolným způsobem. 

 

5.2 Zpracování dat 
 

Probandi byli rozděleni dle věku do pěti věkových kategorií VK1-VK5 (Tabulka 1), 

z nichž každá měla stanovené bodové ohodnocení pro každý test zvlášť. K jednotlivým 

výkonům probandů byly podle věkové kategorie probandů přiřazeny body (Tabulka 4, 

6, 8). Přehledně se vytvořila tabulka s naměřenými výkony profesionálních hasičů 

(Tabulka 10) a tabulka s výkony běžné populace (Tabulka 11). V tabulkách (Tabulka 

10, 11) je znázorněna věková kategorie, počet kliků, počet leh-sedů a změřený čas 

v plavání testované osoby. 
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Tabulka 10: Bodové ohodnocení jednotlivých testů u příslušníků HZS ČR 

 

  Zdroj: autor 
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Tabulka 11: Bodové ohodnocení jednotlivých testů u běžné populace 

 

  

Zdroj: autor 

 

5.3 Výsledky testů 
 

K zaznamenání výsledků testů tělesné se vytvořila pro každou disciplínou tabulka, ve 

které jsou znázorněny výběrové soubory H - profesionální hasiči a P - běžná populace 

(Tabulka 12, 13, 14), body za individuální disciplínu a pořadí probandů sestavené podle 

Mann-Whitney U testu.  
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TEST č.1 – disciplína 1a (KLIKY) 

Tabulka 12: Výsledky silového testu - kliky 

   

Zdroj: autor 
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TEST č.2 – disciplína 2a (LEH-SED) 

Tabulka 13: Výsledky silového testu – leh- sed 

 

  

Zdroj: autor 
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TEST č.3 – disciplína 3b (PLAVÁNÍ 200 M) 

Tabulka 14: Výsledky vytrvalostního testu – 200m plavání libovolným způsobem 

 

  

Zdroj: autor 



48 

 

5.4 Srovnání a zhodnocení 
 

Pro přehlednější srovnání výsledků jednotlivých disciplín na základě výsledného pořadí 

probandů (osa x) a bodového hodnocení (osa y) lze nahlédnou na grafická znázornění 

(Graf 1-3) dvou testovaných souborů u každé disciplíny zvlášť. Prostřednictvím tohoto 

grafu lze získat představu o daném bodovém rozdílu souborů v jednotlivé disciplíně. 

Průměrná odchylka (zelená přímka) značí, o kolik bodů se dva testované soubory lišily 

v průměru.  

 

Graf 1: Grafické znázornění výsledků - kliky 

 

   Zdroj: autor 
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Graf 2: Grafické znázornění výsledků – leh-sed 

 

  Zdroj: autor 
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Graf 3: Grafické znázornění výsledků – 200 m plavání  

 

 Zdroj: autor 

 

V následujícím grafu (Graf 4) je znázorněn výsledek stanovené hypotézy, tedy zda se 

nulová hypotéza o shodě výsledků daných souborů zamítne či potvrdí. Osa x 

představuje typ disciplíny a osa y testovací hodnotu U. Červená přímka vyjadřuje 

stanovenou kritickou hodnotu Mann-Whitneyova U testu k = 65 určenou na zvolené 

hladině významnosti α = 0,05. (Tabulka 9) 
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Graf 4: Grafické znázornění výsledků  

 

Zdroj: autor 

 

6. Diskuze 
 

Z výsledků je patrné, že většina z náhodně vybraných probandů z běžné populace 

bylo sportovně založených především ve vytrvalostních schopnostech. Nelze tedy 

vyloučit, že probandi v minulosti nějaký vytrvalostní sport provozovali.  

Vyšší silové schopnosti se osvědčily u příslušníků HZS ČR, územního odboru 

Teplice. Otázkou však je, zda by byly výsledné naměřené hodnoty profesionálních 

hasičů vyšší v porovnání s probandy, kteří by byli záměrně vybráni z řad 

profesionálních sportovců. Dále samozřejmě záleží i na sportu, který by vybraní 

probandi provozovali. 

Pokud bychom chtěli statistické výsledky zlepšovat, museli bychom navýšit počet 

dobrovolníků z obou testovaných skupin.   
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Je nutné dodat, že na rozdíl od profesionálních hasičů, kteří znají testované 

disciplíny dopředu a musejí je absolvovat každý rok, probandi takové možnosti 

většinou neměli. Z tohoto důvodu jsou výsledky trochu překvapující a ukazují na 

poměrně dobrou fyzickou kondici naší populace.  

 

7. Závěr 
 

Cílem této práce bylo srovnat výsledky přijímacích testů HZS ČR s běžnou populací. 

Pomocí testovací hodnoty U (označena tučně červenou přímkou - hraniční linie) lze 

z předchozího grafu (Graf 3) určit, zda se stanovená nulová hypotéza zamítne či 

potvrdí.  

Velké rozdíly byly zjištěny v testu č. 1 (kliky) mezi příslušníky HZS Ústeckého kraje, 

územního odboru Teplice a probandy z běžné populace v počtu získaných bodů, a 

tudíž i v počtu provedených kliků v časovém limitu 2 minut. Jako jeden z parametrů 

byla vypočítána průměrné odchylka pro porovnání výsledků. Výsledek byl 16,13 

bodů.  V této disciplíně je prokazatelně vyšší silová zdatnost u příslušníků HZS ČR 

Ústeckého kraje, územního odboru Teplice než u testovaných z běžné populace, což 

naznačuje i graf č.1. Hypotézu o shodnosti výsledků profesionálních hasičů u 

přijímacího řízení k HZS ČR s běžnou populací v této disciplíně zamítáme, jelikož 

testovací hodnota U u příslušníků HZS Ústeckého kraje, územního odboru Teplice 

vyšla pod hraniční linií. 

Ve srovnání s testem č.1 (kliky), test č. 2 (leh-sed) dopadl zcela opačně. V tomto testu 

svými výsledky byli neočekávaně výkonnostně lepší probandi z běžné populace. 

Průměrný bodový rozdíl dvou souborů vyšel 5,53 bodů. Stejně tak, testovací kritérium 

U u obou testovacích skupin vyšlo nad hraniční linií. Z určené statistické hladiny 

významnosti α = 0,05 (Tabulka 9) lze říci, že je stanovená hypotéza potvrzena. 

V testu č. 3 (200 m plavání) byla zaznamenána průměrná odchylka 17,8 bodů. V této 

disciplíně byli o něco výkonnostně úspěšnější příslušníci HZS ČR. Dle kritéria Mann-

Whitney U testu se u testu č.3 hypotéza o shodnosti výsledků profesionálních hasičů 

u přijímacího řízení k HZS ČR s běžnou populací potvrdila. Na první pohled může 

být zvláštní, že průměrná odchylka vyšla větší než u testu č. 1, ale i přesto se hypotéza 
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potvrzuje. Je ale nutné dodat, že bodové rozložení v testu č. 3 je daleko pestřejší a má 

větší bodový rozsah a stupnici. Navíc byly soubory testovány podle Mann-Whitney 

U testu a nikoliv podle průměrné odchylky, která (jak je vidět v tomto případě) nemusí 

být vypovídajícím kritériem.  

V navazujících pracích by se mohlo pokračovat ve výběru a rozdělení probandů do 

skupin vytvořených podle fyzické zdatnosti. Běžná populace by se mohla porovnávat 

s příslušníky Policie ČR a rovněž by bylo zajímavé porovnat výsledky fyzické 

zdatnosti příslušníků Policie ČR a příslušníků HZS ČR. 
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